HVAD ER
Organdonationsdagen?
Organdonationsdagen, og ugen op til, er det tidspunkt på året, vi i Danmark sætter fokus på
organdonation. Personer og organisationer skaber dialog og debat om organdonation med forskellige
initiativer og events. Samtidig anerkender vi alle organdonorer, deres familier, de transplanterede og de
sundhedsprofessionelle, som alle har organdonation tæt på i deres personlige liv eller arbejde.
Sidste år afholdt Danmark Organdonationsdagen for første gang nogensinde. Med 35 lokale
arrangementer og 56 indslag i både lokale og nationale medier fik Organdonationsdagen en forrygende
start. Vi fik samlet set skabt en masse dialog og debat om organdonation. Derudover tilmeldte hele
13.556 danskere sig Donorregistret i oktober sidste år.
Det er et led i Den Nationale Handlingsplan for Organdonation, at Danmark fremover afholder en årlig
Organdonationsdag anden lørdag i oktober.

HVEM AFHOLDER
Organdonationsdagen?
Dansk Center for Organdonation fungerer som sekretariat for dagen. Centret samler relevant information,
udgiver materialer, samler alle aktiviteter i en national eventkalender, engagerer relevante aktører og
forsøger at få organdonation på dagsordenen i den offentlige debat. Dansk Center for organdonation er
altså tovholder på dagen, men den bygger udelukkende på frivillige indsatser, der til sammen udgør den
nationale Organdonationsdag.
I 2017 har vi fokus på at engagere de primære aktører inden for området organdonation:
Patientforeningerne, hospitalerne og frivillige på området. Aktørerne arrangerer selv et event, som enten
kan foregå i dialog med befolkningen, med deres medlemmer eller internt på hospitalerne. Det er dog
også muligt for alle andre at tilmelde sig med et event.
De mange små, lokale initiativer på tværs af landet udgør tilsammen den nationale Organdonationsdag.
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FORMÅLET
med Organdonationsdagen?
Organdonationsdagens hovedformål er at skabe dialog og debat omkring organdonation.
På baggrund af viden og oplysning skal Organdonationsdagen være med til at fastholde befolkningens
tillid til, at organdonation foregår ansvarligt og professionelt.
Vi ønsker at befolkningen, de sundhedsprofessionelle, politikere og journalisterne denne dag vil snakke
om og diskutere organdonation. Dagen skal give anledning til dialog og debat i familier, på arbejdet, i
foreninger og i nyhederne. Det langsigtede mål med Organdonationsdagen er, at flere danskere bliver i
stand til at tage stilling til Organdonation på et oplyst grundlag.

KAN JEG VÆRE MED
til Organdonationsdagen?
Alle kan arrangere et event til organdonationsdagen. Du kan bidrage med lige det, du har lyst til - intet er
for småt. Tidligere har hospitaler haft en info-stand i forhallen, frivillige foreninger har stået i gågaden, og
nogle har taget en quiz om organdonation med på arbejdet. En kage med Organdonationsdagen 2017
som glasur eller et post på de sociale medier kan også sagtens gøre det.
Hvis du har en god idé – enten som privatperson, som en del af dit arbejde eller som del af en
organisation eller en forening, kan du afholde et event og tilmelde det på organdonor.dk – gerne før 14.
august. Så kommer du – og eventuelt din arbejdsplads eller organisation - med i den nationale
eventkalender, så hele Danmark kan se, hvad der foregår i dit område til organdonationsdagen.
Alle initiativer, store og små, er velkomne. Du kan finde inspiration til arrangementer i vores
idekatalog på vores hjemmeside organdonor.dk. Her kan du også downloade print-selv-plakater og
bestille gratis materialer. At være arrangør behøver ikke at være tidskrævende - både små og store
initiativer gør en forskel.

SKAB KENDSKAB
til Organdonationsdagen?
Hjælp os med at skabe kendskab til dagen ved brug af materialer og sociale medier. Du kunne for
eksempel sætte logoet for Organdonationsdagen i din e-mail signatur eller dele et billede af en
organdonationskage på de sociale medier. Brug vores hashtags #od17, #organdonationsdag17,
#tagsnakken og #tagstilling.
Online ressourcer:
 Idékatalog
 Materialer til dit event
 National eventkalender
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